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VIKTIGT MEDDELANDE – frivillig återkallelse av ZEFALs cykelflaskor för 
barn 

 

 

ZEFAL SA (”ZEFAL”) har identifierat att vissa av ZEFALs cykelflaskor för barn inte alltid uppfyller 
ZEFALs höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Tester visar att tryck- och dragventilen i sällsynta fall 
kan lossna för lätt. 
 

Det finns en kvävningsrisk om tryck- och dragventilen skulle lossna när man dricker. Hittills har ZEFAL 
dock ingen vetskap om några incidenter eller ventiler som lossnat. Eftersom de berörda flaskorna är 
speciellt utformade för barn, har ZEFAL som en försiktighetsåtgärd beslutat att frivilligt återkalla 
flaskorna. 

De berörda flaskorna har sålts mellan januari 2017 och januari 2022 i en mängd olika tryck och färger. 
Alla berörda modeller är märkta ”ZEFAL” på botten av flaskan och är tydligt igenkännbara som 
barnflaskor, med en höjd på endast 158 mm och en volym på 350 ml. 

 

Exempel på ZEFAL-flaskor (andra tryck och färger kan förekomma) 

 

Bild på flaskans botten (andra färger kan förekomma): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de två siffrorna nära pilen är: 17, 18, 19, 20 eller 21 
berörs din flaska av denna återkallelse. 
Till exempel: 
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Om du äger en sådan flaska ska du sluta använda den och kontakta ZEFAL för att få en fullständig 
återbetalning. 
Skicka endast locket på din flaska i ett förseglat kuvert tillsammans med uppgifter om namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress och bankuppgifter till: 

 ZEFAL SA 
 ZI LES CAILLOUX 
 1, ROUTE D'OUVROUER 
 45150 JARGEAU 
 Frankrike 

 

När vi har mottagit locket betalar vi dig det rekommenderade försäljningspriset på 5 € så snart som 
möjligt. 

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för denna återkallelse. Vi kommer att radera dina 
uppgifter så snart som det är juridiskt möjligt. 

Om du inte är säker på om din flaska påverkas av denna återkallelse, kan du skicka en bild på flaskan 
till ZEFAL så att de kan bekräfta om flaskan påverkas av återkallelsen. 

 

För frågor, ytterligare information och returneringsanvisningar, besök ZEFALs webbplats på 
www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall 

 

Din ZEFAL-återförsäljare 

http://www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

